KTÜ változások jegyzéke 2015. április 21. KT határozattal elfogadva
Piros, aláhúzott az új KTÜ szöveg
dőlt betűk=megjegyzések, változtatások
1. 1.2 kiegészítés, pontosítás: A kari oktatási igazgató….
2. 2. Alapfogalmak/Záróvizsga meghatározása kiegészítés: Osztatlan orvosképzés záróvizsgája
3. 3.1 kiegészítés, pontosítás: A bizottságok hallgatói tagjait – a Kreditátviteli Bizottság
kivételével – az SZTE ÁOK Hallgatói Önkormányzata delegálja.
4. 3.2.1. A Tanulmányi Bizottság hatásköre: kihúzva: b és h bekezdés, kiegészítve, átszámozva :
f. hallgatói jogviszony szüneteltetésének engedélyezése az I.évfolyam vonatkozásában,
5. Pontosítás a benyújtás módjáról: 4.1. A tanrendben meghirdetett tanulmányi foglalkozások
heti beosztásától eltérni kizárólag dékáni engedéllyel lehet, a Tanulmányi Osztálynak
benyújtandó írásbeli kérelem alapján.
6. 5.2. A beiratkozás az I. tanév kezdetén az iratkozási lap kitöltésével és az elektronikus
tanulmányi rendszerbe való bejelentkezéssel történik. A tanulmányok folytatásához az
elektronikus tanulmányi rendszerben történő kurzusfelvétel szükséges.
Kiegészítés, pontosítás: Az egyetemen a hallgatói jogviszony alatt a tanulmányok folytatása
szándékának minősül, ha a hallgató a szakjához tartozó kurzusok közül legalább egy kredit
értékűt felvesz a kurzusfelvételi időszak végéig. Ezen feltétel nem teljesülése
következményeként a hallgatói jogviszonya az adott félévben szünetel.
7. 5.3 Eü alk. nyelvtani pontosítás: Az érintettek az alkalmatlansági ok megszűntéig a betegekkel
való közvetlen kapcsolattal járó klinikai gyakorlatokon nem vehetnek részt
8. 6.3. Pontosítás a határidőn túli passzív félév kérés lehetőségéről:Összesen legfeljebb 2
alkalommal kérheti a hallgató passzív félév engedélyezését, október 15. és március 15.
napjáig.
9. 7.3 Helyesbítés: Átvétel esetén az átadó intézménynek nyilatkoznia kell arról, hogy a hallgató
a hallgató köteles igazolni, hogy államilag támogatott vagy költségtérítéses képzésben vett-e
részt.
10. 7.4 Kiegészítés:Az átvételi kérelemről
11. 8. pont törlése, a Kar hallgatói jogviszonyt csak a háromszori nem telj. kurzusfelvétel, vagy
6/9 sikertelen vizsga esetén törölhet, a 8. pontban megfogalmazott” tanulmányokban való nem
megfelelő ütemű előrehaladás” esetén nincs joga ehhez.
12. Innen átszámozás a 8. pont törlése miatt, és pontosítás 8.3. Teljes kurzusismétlés esetén a már
teljesített és leigazolt, kredit nélküli, előadással összekapcsolt gyakorlatot is köteles újra
megismételni, amit az elektronikus tanulmányi rendszerben a Tanulmányi Osztály rendel a
hallgató kurzuslistájához.
13. 9.4 Az évfolyam kifejezés mellőzése Az évközi és a vizsgaidőszakon belüli számonkérések
időpontjai az érintett hallgatók és a kari HÖK kérésére azonban módosíthatók.
14. 10.1 kivételes tanulmányi rendről szóló pontból törlendő:A feltételek változása esetén az
engedély visszavonható; és 10.1.2 nem egyéni, hanem kivételes tanulmányi rend, törlés Az
engedély visszavonása dékáni hatáskör.
15. 10.2.3. kiegészítés:Az orvosképzés kimeneti követelményei között szereplő kötelező tárgy
előadás és/vagy gyakorlat óralátogatása alól mentesség nem adható, a kreditszerzés –
óralátogatásról szóló igazolás hiányában – csupán vizsga letételével nem lehetséges.
16. Pontosítás 10.2.5. A külföldi részképzés elfogadására vonatkozó, a Kari Mobilitási
Szabályzatban előírt engedélyek összegyűjtésének….
17. Törlés 10.3.4. A dékáni méltányossági határozat ellen a Karon belüli fellebbezésnek helye
nincs.
18. 12.4 nyelvtani pontosítás A vizsgaidőszak megkezdését követően a meghirdetett
vizsgaidőpont a hallgató kárára egyoldalúan nem változtatható
19. 13.4 törlés A büntetés az eset súlyától függően a tanulmányok egy vagy két félévre történő
felfüggesztése, visszaesőként elkövetett vétség esetében az SZTE ÁOK-ról történő kizárás. A

20.
21.
22.
23.

csalást elkövető hallgató az SZTE fegyelmi szabályzatában foglaltak szerinti büntetésben
részesül.
16. pont a Sikeres vizsga megismétléséről törölve, mert az egyetemi TVSZ is szabályozza
új számozás 16.6 elégtelenre értékelt szakdolgozat újabb bíráló felkérése nem Dékáni Hivatal,
hanem dékán által
javítás A VI. év időtartama 40 hét,
18.2. módosítás A diploma megszerzéséhez szükséges diplomaátlagba beszámítandó
szigorlatok

